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Høyring - forslag til endringar i utlendingslova § 97 – politiattest 

ved tilsetting i statlege asylmottak 

 

Likestillings- og diskrimineringsombudet (ombudet/LDO) viser til høringsbrev fra 
departementet 17. desember 2013. 
  
Ombudet har et tilsynsansvar med at norsk rett og forvaltningspraksis samsvarer med 
de forpliktelsene Norge har etter FNs kvinnediskrimineringskonvensjon (CEDAW), 
FNs rasediskrimineringskonvensjon (CERD) og FNs konvensjon om rettighetene til 
personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD). 
 
Likestillings- og diskrimineringsombudets innspill er i hovedsak basert på vår erfaring 
med å føre tilsyn med diskrimineringslovverket, FNs kvinnediskrimineringskonvensjon 
og FNs rasediskrimineringskonvensjon. I tillegg bygger innspillet på ombudets 
veiledning om plikten til å fremme likestilling, vår deltakelse i offentlig debatt samt vårt 
samarbeid med sivilsamfunnet.  
 
LDO stiller seg positiv til at myndighetene samordner regelverket om 
«barneomsorgsattest». 
LDO vil i denne forbindelse støtte NIs innspill om bruk av begrepet «statlige mottak». 
Formuleringen «ansettelse i statlige asylmottak» kan bli tolket til ikke å inkludere de 
mange asylmottak som drives av private driftsoperatører. LDO ber departementet 
endre denne formuleringen slik at den omfatter alle asylmottak i Norge. 
 
Når det gjelder reglene om «barneomsorgsattest», er det foreslått at arbeidsforbud 
innføres kun i tilfeller der politiattesten har merknader om seksuelle overgrep mot 
barn.  Dette kan bety at ved andre merknader som voldtekt, seksuelle overgrep mot 
voksne og vold i nære relasjoner, skal mottaket selv vurdere konsekvenser. Dette kan 
føre til at personer med merknader om slike overgrep vil kunne arbeide i asylmottak. 
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LDO ber departementet vurdere konsekvenser av at seksuelle overgrep mot voksne ikke 
er tatt med i forslaget om arbeidsforbud.  
 
Mennesker som søker asyl er som regel svært sårbare. De flykter ofte fra forfølgelse og 
overgrep, og mange er på flukt fra krig og konflikt i eget hjemland. Flere kan ha blitt 
utsatt for seksuelle overgrep under krig, og de kan ha blitt utsatt for voldtekt og annen 
seksualisert vold mens de har hatt opphold i flyktningeleirer. På bakgrunn av dette bør 
Norge – for i størst mulig grad å oppfylle rettighetene i de FN-konvensjonene Norge er 
forpliktet av – sikre praksis og prosedyrer som beskytter kvinner, barn og særlige 
sårbare grupper mot seksualisert vold.  
 
Videre kjenner LDO til at det er tilfeller av vold registrert i norsk asylmottak. 
Kompetansesenteret for sikkerhets- fengsels- og rettspsykiatri i helseregion Midt- og 
Nord- Norge refererer i sin rapport «Vold, trusler og ustabil atferd i norsk asylmottak» 
fra 2007, til et stort antall tilfeller av vold og overgrep i asylmottak. Rapporten 
anbefaler en omfattende innsats for å redusere vold og trusler med sikte på å oppnå en 
forbedring av levekårene for asylsøkere.  
 
På bakgrunn av dette oppfordrer LDO departementet til å vurdere om ytterligere 
merknader i politiattesten bør følges av et yrkesforbud. Dette gjelder særlig merknader 
om brudd på voldtektsbestemmelsene, samt andre seksuallovbrudd mot voksne og vold 
i nære relasjoner. 
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